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شهردار کرمان: 
شهرداری برای کمک به افزایش 

سرانۀ آموزشی شهر همکاری می کند
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مصیبـت وارده را خدمـت شـما و خانـواده محترم تسـلیت عـرض نموده، 
خداونـد متعـال روح پـاک آن عزیـز از دسـت رفتـه را بـا سـرورش فاطمه 
زهـرا )س( محشـور نمایـد و بـه بازمانـدگان صبر جزیـل عنایـت فرماید. 

ما را هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید
همکاران شما در نشریه هفتواد کرمان

اوست باقیهمکار گرامی سرکار خانم دهقانی 

افتتاح 3 پروژه شرکت 
برق منطقه ای کرمان به 

مناسبت دهه فجر

««4»»

پیام تبریک علی 
حسینی مدیر کل 

تامین اجتماعی استان 
به مناسبت آغاز 

چهل و سومین سال 
پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی

با پیگیری دکتر پورابراهیمی )نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(صورت گرفت:

پروژه بوته سازی کارخانه بریکت سازی شهرستان راور
با اشتغال60نفر مستقیم و 180 نفر غیر مستقیم افتتاح گردید
««2»»

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده شماره1400/62/ع
شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد »اجـرای عملیات 
ترمیـم دايـک هـای سـد باطلـه« خـود را از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومي به 
پیمانـکار واجـد شـرايط و دارای گواهینامـه صالحیـت پیمانکاری با رتبـه حداقل 4 
در رشـته مهندسـی آب از سـازمان مديريـت و برنامـه ريزی كشـور واگـذار نمايد. 
 لـذا متقاضیـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکـي
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذكـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه ارزيابي 

تأمیـن كننـدگان از بخش مناقصـه و مزايده دانلـود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مـــورخ 1400/12/08 در محـــل 
دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و يـا دبیرخانـه دفتر مركـزی تهران مي باشـد. 
ضمنـًا بازديـد از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه روز يکشـنبه مـورخ 1400/11/24 

مقـرر شـده اسـت و الزامی می باشـد. 

رشكـت معـدين و صنعـي گل گهـر در قبـول یـا رد هـر يك از پيشـهادات بـدون نیـاز به ذکر 
دلیـل و بـدون جـران خسـارت مختار مي ابشـد

    
کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(
 Golgohar Mining & Industrial Co.

مشترک گرامیمشترک گرامی
 در راستای طرح بهینه سازی مصرف

برق از ابتدای بهمن ماه 1400

 مشتركین پرمصرف
 مشمول افزايش

نرخ انرژی می گردند

و قبوض برق مصرفی 
ايشان با مبلغ باالتری 

صادر خواهد گرديد.

 روابط عمومی شركت توزيع نیروی برق جنوب استان كرمان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان کرمان:

افتتاح ۷۰ پروژه 
طرح هادی 

روستایی در کرمان 

««2»»

««3»»
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

گرز گرانی    
فرود آمده بر سر بینوا سالح گرانی چو شمشیر تیز   

که بشکسته با قدرتش پشت ما فشار تورم شده اهرمی    
سوارند بر مرکب اقتصاد چو )سرمایه داراِن پشت بساط(   
گرانی دمیده جواز فساد شدند سد راه عدالت، کزان   

بترسم من از )فتنه های درون( نترسیدم از جنگ و از خارجی   
گرانی را آید کند سرنگون؟ بر آن دشمنان فایق آمد وطن   

غالمحسین رضایی - نقاش  

سفر دل    
مشهدی بوده، کربالیی شده این دل صادقم هوایی شده   

احترام البته بر آن قائلم *هوای مکه را ندارد دلم   
در چنبر )صهیون( و )وهابیان( مکه بَُود فعال اسیر شیطان   

بسوی )زینبیه( آورده رو دلم گرفته بر زیارت وضو   
)چشم دل( و پای دلم هوایی ست گر با تنم توان رفتنم نیست   

سالم ویژه بر )مشارق نور( دست ادب رو سینه از راه دور   

غالمحسین رضایی - نقاش  

همچنیــن عملیــات اجرایــی کــوره ســوم تولیــد آهــن اســفنجی 
شــرکت فــوالد راور بــا ۵۰ نفــر اشــتغال آغــاز شــد.

ــان و  ــتاندار کرم ــراه اس ــه هم ــی ب ــر پورابراهیم ــه دکت در ادام
جمعــی از مســوالن از خــط ۱ و ۲ پــروژه تولیــد آهــن اســفنجی 

ــد . ــد کردن بازدی
ــه صــورت مســتقیم و  ــا ۲۵۰ نیــرو ب ایــن پــروژه هــم اکنــون ب
۸۰۰ نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم مشــغول بــه فعالیــت مــی 

باشــد.
ــد ســاخت پــروژه فوالدســازی  همچنیــن در ایــن بازدیــد از رون
ــا ۶۰ درصــد پیشــرفت  ــروژه ب ــن پ ــد ای ــل آم ــد بعم راور بازدی
ــرداری مــی رســد. ــه بهــره ب ــان ســال ۱۴۰۱ ب ــا پای فیزیکــی ت

بــا بهــره بــرداری از پــروژه فوالدســازی زمینــه اشــتغال ۲۵۰ نفــر 
بــه صــورت مســتقیم فراهــم می شــود.

با پیگیری دکتر پورابراهیمی )نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(صورت گرفت:

پروژه بوته سازی کارخانه بریکت سازی شهرستان راور
با اشتغال۶۰نفر مستقیم و ۱۸۰ نفر غیر مستقیم افتتاح گردید

فرمانده سپاه ثارا... کرمان:

موقعیت شهید کازرونی 
محل تربیت شدگان مکتب 

امام )ره( است
سـردار حسـین معروفـی گفـت: در حقیقت شـهدای 
ثـارا... در طـول 8 سـال دفـاع مقـدس ملجـا و تکیه 
گاه و محـل تربیتی آنهـا همین مکان مقـدس بود و از 
اینجـا بـه سـمت اردوگاه هـای دشـمن و صحنه های 
نبـرد شـلمچه، طالئیـه، جبهه هـای میانـی و غربی و 

حتـی بـرای عبـور از ارونـد روانه می شـدند.

سـردار حسـین معروفـی فرمانـده سـپاه ثـارا... کرمـان در 
از اردوگاه سـپاه ثـارا... بـه نـام شـهید سـلیمانی  بازدیـد 
در موقعیـت شـهید کازرونـی گفـت: یکـی از مـکان هـای 
مقدسـی کـه بـرای جنـوب شـرق کشـور به عنـوان ثـارا... 
ثـارا...   ۴۱ لشـکر  اسـتقرار  مـکان  دارد  خاصـی  ویژگـی 
اسـت کـه به نـام اردوگاه شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی 
نامگـذاری شـده اسـت، ایـن مـکان محـل تربیت شـدگان 

مکتـب امـام خمینـی رضـوان ا... تعالـی اسـت.
وی افـزود: در حقیقـت شـهدای ثـارا... در طـول ۸ سـال 
تربیتـی شـان  تکیـه گاه و محـل  و  دفـاع مقـدس ملجـا 
همیـن مـکان مقـدس بـود و از اینجـا بـه سـمت اردوگاه 
هـای دشـمن و صحنه هـای نبرد شـلمچه، طالئیـه، جبهه 
هـای میانـی و غربـی و حتـی بـرای عبـور از ارونـد روانـه 

شـدند. می 
معروفـی تاکیـد کـرد: اینجـا محلـی اسـت کـه بـوی تـک 
تـک شـهدای کرمـان و سـرداران عزیـز، آزادگان، جانبازان 
و فرمانـده غیرتمنـد عزیـز و بزرگوارمـان حاج قاسـم را می 
دهـد و هنگامـی کـه در این مـکان قدم می زنیـد تک تک 

ایـن شـهدا و عزیـزان را مـی بینید.
وی ادامـه داد: امروز این مکان عشـق حقیقـی ثارا... در آن 
نهادینـه شـده اسـت و مـا همه شـهدای معراجـی خودمان 
را در ایـن مـکان مـی بینیـم، بنابرایـن نـگاه مـا بـه ایـن 
مـکان صرفـا بـه یـک اردوگاه بـرای راهیـان نـور خالصـه 
نمـی شـود، بلکـه مکانـی تربیتـی اسـت کـه ارکان و نظام 
تربیتـی امـام انقـالب و اهـل بیـت از ایـن مـکان حرکـت 

کردنـد و در صحنـه نبـرد خروشـیدند و رزمیدنـد.
رزم  ثـارا...   ۴۱ لشـکر  مبـارزان  کـرد:  اذعـان  معروفـی 
درونشـان درایـن مـکان بود و رزم بیـرون در مقابـل جبهه 
حـق علیـه باطـل و دشـمنان قسـم خورده اسـالم بـود در 
کربـالی ۵، نهـر جاسـم، والفجـر ۸، کربـالی ۱ و الفجر ۱۰ 
و هـر ۲۵ عملیاتـی کـه شـهدای لشـکر ۴۱ ثـارا... آن ها را 

کردند. خلـق 
 وی ادامـه داد: بـا یـک نـگاه کامـال اعتقـادی و حضـور 
معنـادار همـه شـهدا و حـاج قاسـم عزیزمـان را در ایـن 
مـکان حـس می کنیم، ۲ سـال اسـت کـه تـردد زائرین را 
نداریـم امـا امـروز ابالغی بـرای راه اندازی آن داریـم که با 
هماهنگـی سـتاد ملـی کرونا و اسـتان در صورتـی که تایید 
شـود بـا هماهنگـی آمـوزش و پـرورش  واقشـار کاروان ها 
فعـال مـی شـوند و تابـع سـتاد کرونـا هسـتیم و تابعیـت 

اجرایـی آن ابـالغ سـتاد ملـی کرونا اسـت.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان:

همسران و فرزندان 
شهدا در فضای مجازی 

نقش آفرینی کنند
فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت: 
مـا تکلیـف همـه می دانیم  کـه در فضـای مجازی 
حضـور پیـدا کـرده و ایـن فضـا را از آن هایـی که 
قصـد ضربـه بـه نظـام جمهـوری اسـالمی دارنـد 

 . ند بگیر

همایـش  نهمیـن  مراسـم  در  ناظـری  عبدالرضـا  سـردار 
اسـوه های صبـر و مقاومـت ضمـن تبریک آغـاز دهه فجر 
و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای انقـالب اسـالمی 
بیـان کـرد: جـای سـردار سـلیمانی در چهـل و سـومین 

سـالکرد پیـروزی انقـالب اسـالمی بسـیار خالـی اسـت.
بـه  را  انقـالب  مناسـبت های  چـه  هـر  افـزود:  وی 
گرامیداشـت شـهدا و تکریم و تحلیل همسـران و مادران 
شـهدا پیونـد بزنیـم بـاز هـم جـا دارد؛ همسـرانی کـه در 
جوانـی همراهـان یک عمـر زندگی  خود را رهسـپار کوی 
دوسـت کردنـد و از هـر آن چـه در طـول زندگـی دنیوی 
خـود در کنـار بزرگـواران خداوند نصیبشـان کرده اسـت 

گذشـتند.
ناظـری تصریـح کـرد: همانطـور که مـادر شـهدا فرزندان 
خـود را طـوری تربیـت کردنـد کـه همـه تعلقـات خود و 
مهم تریـن آن هـا یعنـی همسـر و فرزنـدان را در زمانـی 
کـه احسـاس تکلیف کردنـد گذاشـتند و رفتنـد فرزندان 

شـهدا نیـز بایـد اینگونـه تربیت شـوند.
وی ادامـه داد: امـروز هم باید همسـران و فرزندان شـهدا 
بایـد به خصـوص در فضـای مجـازی نقش آفرینـی کنند. 
مـا تکلیـف همـه می دانیـم  که در فضـای مجـازی حضور 
پیـدا کـرده و ایـن فضـا را از آن هایـی کـه قصـد ضربه به 

نظـام جمهوری اسـالمی دارنـد بگیرند.
ناظـری خطـاب بـه همسـران شـهدا تأکیـد کـرد: تـالش 
کنیـد فرزندانـی در هـر عرصـه ای ماننـد سـردار دل هـا و 
دیگـر شـهدا تربیت کنید تـا بتوانند بار سـنگین امانت را 
بـه دوش کشـیده و در عرصه هـای مختلف نقـش آفرینی 

. کنند

***

ســعید شــعرباف، در آییــن افتتــاح 
دبســتان خّیرســاز 12 کالســه »صفــری« 
کــه بــه همــت خّیــر »محمدعلــی 
»سرآســیاب«  محلــه  در  صفــری« 
کرمــان ســاخته شــده اســت، بــا 
تبریــک دهــه مبــارک فجــر، آغــاز مــاه 
رجــب  افــزود: حدیثــی از پیامبــر اکــرم 
ــد:  ــه می فرماین ــت ک ــول اس )ص( منق
»وقتــی انســان می میــرد، عملــش 
ــه  ــه ناحی ــر از س ــود؛ مگ ــع می ش قط
ــد،  ــرد می مان ــه از ف ــه ک ــه جاری صدق
ــود  ــم س ــی از آن عل ــه کس ــی ک علم
فرزنــد  هــم  دیگــری  و  می بــرد 

ــود.« ــا می ش ــه دع ــی ک صالح
ــازی  ــن مدرسه س ــر م ــه نظ ــه داد: ب وی ادام
هــر ســه عنصــر را بــا هــم دارد؛ چراکــه هــم 
مصــداق صدقــه جاریــه اســت، هــم  مصــداق 
ــوزش داده  ــه آم ــه در مدرس ــت ک ــی اس علم
هــم  و  می رســاند  ســودی  و  می شــود 

ــکان آمــوزش  ــن م ــد صالحــی کــه در ای فرزن
ــران  ــعادت خّی ــث س ــا باع ــد و این ه می بین

ــت. اس
ــدوارم  ــه امی ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار کرم ش
از  خّیــران،  همــۀ  و  »صفــری«  خانــوادۀ 
ــت  ــن حرک ــه و ای ــه جاری ــن صدق ــرات ای ثم
در  به خصــوص  مدرسه ســازی  خــوب 

ــوند  ــع ش ــهر منتف ــوردار ش ــق کم برخ مناط
و کارشــان ادامــه پیــدا کنــد، گفــت: مــا 
ــدرت  ــام ق ــا تم ــان ب ــهرداری کرم ــم در ش ه
ــم،  ــار داری ــه در اختی ــی ک ــۀ ابزارهای ــا هم ب
کرمــان  شــهردار  کــرد.  خواهیــم  کمــک 
ــزود: شــهرداری کرمــان در اِعطــای برخــی  اف
ــه  ــدارس ک ــار م ــاری در کن ــای تج کاربری ه
ــد،  ــا کمــک  کن ــن برخــی از هزینه ه ــه تأمی ب
همــکاری خواهــد کــرد و در ایــن راســتا 
ــان  ــهر کرم ــرای کل ش ــی ب ــر پیش نویس اگ
نوشــته شــود، آن را بــرای تصویــب بــه صحــن 

ــرد. ــم ب ــهر خواهی ــالمی ش ــورای اس ش
ــورد  ــت در م ــن حرک ــه داد: ای ــعرباف ادام َش

ــت. ــل اجراس ــز قاب ــاجد نی مس
شــهردار کرمــان بیــان کــرد: می توانیــم برخــی 
از ضوابــط خــاص را در حــوزۀ واگذاری هــا 
به ویــژه در  درخصــوص محله هــای هــدف 
ــب  ــه اغل ــهر ک ــی ش ــرقی و جنوب ــق ش مناط
ــورت  ــتند، به ص ــروم هس ــین و مح حاشیه نش

ــم. ــرا کنی ــخص اج مش
شــعرباف بــا بیــان اینکــه در محله هایــی ماننــد 
»سرآســیاب«، شــهرک »شــهید همــت«، 
محله هــای »بلداالمیــن« و »قمربنــی هاشــم« 
و دیگــر مناطقــی کــه ســرانۀ آموزشــی بســیار 
ــرد، گفــت:  ــم ک ــن اســت، کمــک خواهی پایی
ــوزۀ  ــه درح ــدارس -چ ــراف م ــازی اط فضاس
زیرســازی و آســفالت و چــه در حــوزۀ مســایل 
ایمنــِی عبــور و مــرور خودروهــا- را در اولویت 
شــورای  در  افــزود:  می دهیــم.وی  قــرار 
می کنیــم  تــالش  هــم  اســتان  ترافیــک 
ــل  ــه مح ــاده ای ک ــر پی ــای عاب ــداث پل ه اح
ــرار  ــت ق ــت، در اولوی ــوزان اس ــور دانش آم عب
گیــرد. شــهردار کرمــان ادامــه داد: همــۀ 
ــی  ــا فضــای خوب ــاده اســت ت ــوارد آم ــن م ای
را در کرمــان بــرای کاربری هــای آموزشــی 
ــا  ــم ت ــم بزنی ــروم رق ــق مح ــژه در مناط به وی
عدالــت آموزشــی در حــدی کــه در تــوان مــا 

ــود. ــق ش ــت، محق ــای ماس و ابزاره

                                  شهردار کرمان: 

مهندس سلیمانی در دیدار با معاون وزیر نیرو عنوان کرد: شهرداری برای کمک به افزایش سرانۀ آموزشی شهر همکاری می کند

۶۰۰نیروگاه خورشیدی با 
توان بیش از ۱۱ مگاوات در 

شمال استان وجود دارد

توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
بــرق شــمال اســتان جمــع 
نیــروگاه هــای مقیــاس کوچــک 
و بــزرگ خورشــیدی در شــمال 
بــا  نیــروگاه   ۶۰۰ را  اســتان 
ــگاوات  ــدی 11م ــت تولی ظرفی

ــرد. ــوان ک عن
 محمدســلیمانی در نشســت مدیــران صنعــت بــرق و ســرمایه 
ــا  ــان، ب ــتان کرم ــر در اس ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــذاران ان گ
حضــور محمــد کمانــی معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســازمان 
ســاتبا کــه در محــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان برگــزار 
ــه  ــتان ب ــمال اس ــرق ش ــع ب ــه توزی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ش
ــع را  ــر مرب ــزار کیلومت ــش از ۹۱ ه ــع بی ــبکه توزی ــاظ ش لح
ــن  ــت: ای ــار داش ــانی دارد اظه ــات رس ــش خدم ــت پوش تح
ــط و ۸۵۰۰  ــار متوس ــط فش ــر خ ــزار کیلومت ــرکت ۱۲ ه ش

ــد. ــی کن ــی م ــرویس ده ــف را س ــار ضعی ــر فش کیلومت
وی ادامــه داد: ایــن شــرکت تعــداد ۶۷۰ هــزار مشــترک دارد 
ــک  ــتند و ی ــی هس ــترکین خانگ ــن مش ــد از ای ــه ۸۲ درص ک
ــت  ــرق اس ــرف ب ــت مص ــرای مدیری ــزرگ ب ــدف ب ــه ه جامع
ــرف  ــرکت را مص ــرق ش ــرژی ب ــد ان ــه ۳۰ درص ــم اینک علیرغ

ــد. مــی کن

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان 
کرمــان افــزود: جمــع تعــداد مشــترکین کشــاورزی و صنعتــی 
ــرژی شــرکت  ــزان مصــرف ان ۱.۳ اســت کــه ۵۵ درصــد از می
ــرف  ــرانه مص ــلیمانی، س ــد. س ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب
ــر  ــووات ذک ــتان را ۱۱۷۹ کیل ــمال اس ــی ش ــترکین خانگ مش
کــرد و گفــت: پیــک بــار امســال شــرکت ۸۰۰ مــگاوات بــوده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته یــک درصــد 

رشــد داشــته اســت.
دولــت،  مصوبــه  طبــق  اگــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرق مــورد نیــاز خــود را از  دســتگاه های اجرایــی ۲۰ درصــد ب
انرژی هــای تجدیدپذیــر تامیــن کننــد مقــدار قابــل توجهــی در 
ــی خواهدشــد، گفــت:  ــه جوی ــار صرف ــرژی پیــک ب مصــرف ان
اســتان کرمــان بــا ۳۰۰ روز آفتابــی و قــرار گرفتــن در ذوزنقــه 
طالیــی انــرژی خورشــیدی کشــور و هدایــت و حمایــت دولــت 
بخــش  در  مهــم،  منطقــه ای  ســرمایه گذاری  تســهیل  در 
ــه  ــازی را ب ــه ممت ــاک در کشــور رتب ــرژی پ ســرمایه گذاری ان
دســت آورده اســت. ســلیمانی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان 
ــه  ــیدی ب ــای خورش ــذاری پنل ه ــرح واگ ــرای ط ــوت اج پایل
ــار  ــت اظه ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــان کمیت مددجوی
داشــت: بیــش از ۵۸۱ ســامانه خورشــیدی ۵کیلوواتــی در 
قالــب طــرح کرامــت خورشــید یــا ســرمایه گــذاری مشــترکین 

ــون نصــب شــده اســت. ــگاوات تاکن ــت ۸ م ــا ظرفی ــادی ب ع
وی همچنیــن گفــت: ۱۴ ســامانه خورشــیدی در ادارات و 
دســتگاه هــای دولتــی بــا مجمــوع ۴۵۴ کیلــووات نصــب و راه 

ــده اســت. ــدازی گردی ان
ــه تعــداد نیــروگاه هــای خورشــیدی در  ــا اشــاره ب ســلیمانی ب
شــمال اســتان گفــت: یــک نیــروگاه ۲”۱مگاواتــی در منطقــه 
رفســنجان و دو نیــروگاه ۵”۰مگاواتــی در راور و یــک نیــروگاه 
نیــم مگاواتــی در دانشــگاه عالــی کار رفســنجان در حــال 

ــد میباشــد. تولی
بــزرگ  و  کوچــک  مقیــاس  هــای  نیــروگاه  جمــع  وی 
ــت  ــا ظرفی ــروگاه ب ــتان را ۶۰۰ نی ــمال اس ــیدی در ش خورش

تولیــدی ۱۱مــگاوات عنــوان کــرد.

ــالمی  ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــر  ــه فج ــی ده ــت: ط ــان گف ــتان کرم اس
امســال، ۷۰ پــروژه طــرح هــادی روســتایی 

ــود.  ــی ش ــاح م ــان افتت در کرم
علــی اکبــر ســلطانی نــژاد گفــت: ۷۰ پــروژه طــرح 
هــادی روســتایی، امســال همزمــان بــا دهــه فجــر 
ــغ  ــا اعتبــاری بال در روســتاهای اســتان کرمــان ب

بــر ۴۰ میلیــارد تومــان افتتــاح مــی شــوند.

ــات  ــامل: عملی ــا، ش ــن پروژه ه ــد: ای ــی گوی او م
ــر روســتایی و  ــی، زیرســازی، آســفالت معاب اجرای

جــدول گــذاری اســت. 
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان 
بنیــاد  فعالیت هــای  از  یکــی  گفــت:  کرمــان 
عمــران  حــوزه  در  اســالمی  انقــالب  مســکن 
ــرای  ــتا ها و اج ــط روس ــازی محی ــتایی، بهس روس
طــرح هــادی روســتایی اســت کــه از محــل 

اســتانی  ملــی،  اعتبــارات 
و داخلــی بنیــاد مســکن و 
همچنیــن  و  قیرمشــارکتی 

اجــرا مــی شــود.  مشــارکت دهیاری هــا 
هــادی  طــرح   ۱۴۰۰ ســال  در  او  گفتــه   بــه 
ــاری  ــا اعتب ــان ب ــتان کرم ــتای اس در ۶۰۰ روس
ــرا  ــال اج ــان در ح ــارد توم ــر ۳۵۰ میلی ــغ ب بال

ــت.  اس

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان:

افتتاح ۷۰ پروژه طرح هادی روستایی در کرمان 

 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان 
ــاز  ــزان نی ــا می ــه ب ــان در رابط کرم
اســتان بــه گاز عنــوان کــرد: در حــال 
ــتان  ــه اس ــر کل گازی ورودی ب حاض
کرمــان 8۰۰ تــا ۹۰۰ هــزار مترمکعــب 
در ســاعت اســت و بدانیــد کــه 
ــاز دو ســال آینــده شــرکت  فقــط نی
صنعتــی معدنــی گل گهــر ۶۵۰ هــزار 
مترمکعــب در ســاعت خواهــد بــود و 

ــت.   ــدی اس ــدار ج ــن هش ای
مهــدی طبیــب زاده در جلســه شــورای 

خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــو 
کارهــای  بــا  گفــت:  کرمــان  اســتان 
ــداد راه  ــدار و انس ــعه پای ــی توس کارشناس
ــان  ــتان کرم ــا اس ــی ه ــب ماندگ ــای عق ه

بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه برگشــت محصــوالت 
کشــاورزی بیــان کــرد: قبــال ایــن هشــدار 
اســتفاده از ســموم داده بودیــم و همچنیــن 

ــم.  ــز هشــدارهایی دادی ــرژی نی ــرای ان ب
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان 
ــی  ــاق بازرگان ــدارهای ات ــرد: هش ــد ک تاکی
ــار و  ــر آم ــی ب ــی و مبتن ــان کارشناس کرم

ــت.  ــات اس اطالع
ــن گاز  ــرای تامی ــر ب ــزود: اگ ــب زاده اف طبی
اســتان از امــروز اقدامــی نشــود در دو ســال 
ــه  ــن زمین ــا مشــکل جــدی در ای ــده ب آین

ــرو خواهیــم شــد.  روب
وی بــه تشــریح مشــکالت اســتان بــه 
گفــت:  و  پرداخــت  زیرســاختی  لحــاظ 
ــتان  ــای اس ــاخت ه ــعه زیرس شــرکت توس
ــادی  ــزرگ اقتص ــای ب ــکل از واحده متش
شــکل گیــرد و اقدامــات زیرســاختی در 
اســتان انجــام دهــد تــا در آینــده بــا 

مشــکل روبــرو نشــویم. 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان هشدار داد:

آغاز مشکل کمبود گاز در کرمان از دو سال آینده

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
کرمان،محمودآبــادی معــاون فــروش و 
خدمــات مشــترکین از تغییــر نــرخ انــرژی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــرق خب ب
اجــرای طــرح بهینــه ســازی مصــرف بــرق 
از ابتــدای بهمن مــاه سالجاری،مشــترکین 
خانگــی پرمصــرف مشــمول افزایــش 

ــد. ــی گردن ــرق م ــای ب به
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــادی بی ــود آب محم
ــق  ــده از طری ــام ش ــای انج ــانی ه ــالع رس اط

ــای  ــبکه ه ــیما و ش ــدا و س ــک، ص ــال پیام ارس
ــه  ــد تعرف ــه جدی ــن نام ــق آیی ــی، مطاب اجتماع
بنــد  اســاس  بــر  خانگــی  مشــترکان   بــرق 
»ی« تبصــره ۸ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کــه 
ــیده  ــران رس ــرم وزی ــات محت ــب هی ــه تصوی ب
ــردد،  ــی گ ــالغ م ــر اب ــرکت توانی ــق ش  و از طری
تعرفــه هــای بــرق بــرای مشــترکان خــوش 
مصــرف و کــم مصــرف تغییــر نمــی کنــد 
نــرخ  جدیــد  هــای  تعرفــه  اســاس  بــر  و 
مصرفــی  بــرق  صورتحســاب  محاســبه 
بــاالی  کــه  مشــترکانی  یــا  هــا  پرمصــرف 

الگــوی مصــرف تعییــن شــده مصــرف مــی 
نماینــد، افزایــش مــی بایــد و هــدف ایــن 
 طــرح اصــالح مصــرف مشــترکین پرمصــرف 
ــر اســاس ابــالغ  مــی باشــد. وی اظهــار نمــود: ب
تعرفــه هــای اصــالح شــده، نــرخ بــرق در چهــار 
ــط مصــرف  ــر اســاس متوس ــرف و ب ــه مص پل
ماهیانــه تعییــن و صورتحســاب مصــرف بــرق در 

ــردد . ــی گ هــر دوره محاســبه م
ــن  ــت: از ای ــان داش ــادی بی ــان محمودآب درپای
بــه بعــد بــه منظــور آگاهــی مشــترکان از 
ــر  ــاه ت ــای کوت ــرق در دوره ه ــرف ب ــزان مص می

ــر  ــت بهت ــکان مدیری و ام
ــوض  ــدور قب ــرف، ص مص
ــادی  ــترکین ع ــرق مش ب
در بــازه زمانــی یــک ماهه 
انجــام مــی گــردد کــه از 
ــور و  ــت کنت ــق قرائ طری

یــا بــر اســاس بــرآورد مصــرف ماهیانــه، قبــوض 
ــه  ــرم ب ــذا مشــترکان محت ــی شــوند. ل صــادر م
ــی  ــرق مصرف ــای ب ــه ه ــش هزین ــور کاه منظ
ــرف  ــوی مص ــت الگ ــه رعای ــبت ب ــتی نس بایس

ــد. ــدام نماین اق

معاون فروش و خدمات مشترکین برق جنوب استان : 

نرخ انرژی برق با اجرای طرح بهینه سازی مصرف برق از ابتدای بهمن ماه سالجاری تغییر کرد

 ۵۰۰ حــدود  بــا  کارخانــه  ایــن 
گــذاری  ســرمایه  تومــان  میلیــارد 
صــورت  بــه  نفــر   ۲۷۰ حــدود 
مســتقیم و ۷۵۰ نفــر بــه صــورت 
اشــتغال  ایجــاد  مســتقیم   غیــر 

می کند.
ــن  ــیه ای ــی در حاش ــر پورابراهیم دکت
بازدیــد گفــت: عملیــات ســاخت ســوله 
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــه ب ــن کارخان ای
ــده  ــال آین ــت س ــان اردیبهش ــا پای ت
ــروژه  ــن پ ــوله ای ــب س ــات نص عملی
ــا پایــان  ــه اتمــام خواهــد رســید و ت ب
ــه  ــاز اول ایــن پــروژه ب ســال ۱۴۰۱ ف

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب به

علــی زینــی ونــد در آییــن افتتاحیــه، 
ــروژه  ــد پ ــد از چن ــز بازی ــی ونی ــگ زن کلن
صنعتــی در شهرســتان راور همزمــان بــا 
ــویق  ــرای تش ــزود: ب ــر اف ــارک فج ــه مب ده
ســرمایه گــذاران بایــد بخــش هایــی از 
ــا  ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــتان م شهرس
ــبه  ــروم محاس ــق مح ــزو مناط ــم ج بتوانی
ــذاران  ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــم و امتیازات کنی

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــن زمین در ای
ــای  ــه ه ــی از دغدغ ــت: یک ــان گف ــتاندار کرم اس

نماینــدگان مجلــس ایــن اســت کــه شهرســتان بــه 
ــتان  ــروم اس ــق مح ــزو مناط ــه ج ــورت یکپارچ ص

قلمــداد نمــی شــود. 
ــر  ــال اخی ــی ۲ س ــی یک ــه ط ــه داد: البت وی ادام
اقدامــات مطلوبــی در ایــن شهرســتان انجــام گرفتــه 
و نســبت بــه ۲ ســال قبــل پیشــرفت بســیار خوبــی 
شــاهد هســتیم کــه ســرمایه گــذاری هــزار میلیــارد 

ــه آنهاســت. ــی از جمل تومان
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه واحــد 
ــز در  ــاس نی ــزرگ مقی ــای ب ــتیک ه ــش الس روک
ایــن شهرســتان مجموعــه خوبــی اســت خاطرنشــان 
ــه  ــک مجموع ــه آســفالت ی ــن کارخان ــرد: همچنی ک
ارزشــمند در حــوزه مصالــح جــاده ای و ســاختمانی 

اســت.
ــای  ــی ه ــتان راور ویژگ ــه شهرس ــان اینک ــا بی وی ب
خــاص خــودش را دارد گفــت: فــرش دســتباف 
ــورد  ــد م ــه بای ــی دارد ک ــهرت جهان ــتان ش شهرس
ــا شــود؛ از ســال گذشــته  ــرد و احی ــرار گی توجــه ق

ــی  ــات خوب ــد اقدام ــد ش ــوزه بازدی ــن ح ــه در ای ک
ــه  ــه ب ــن هســتیم ک ــتانه ای ــت و در آس انجــام گرف
ــود. ــت ش ــتباف ثب ــرش دس ــی ف ــهر مل ــوان ش عن

اســتاندار کرمــان بیــان داشــت: در حــوزه کشــاورزی 
نیــز ایــن شهرســتان دارای ظرفیتهایــی اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن ســفر مســائل و مشــکالت 
واحدهــای صنعتــی بــا نماینــدگان مجلــس تشــریح 

شــد و بــه دنبــال رفــع ایــن مشــکالت هســتیم.
پــروژه بوتــه ســازی کارخانــه بریکــت ســازی 
ــا ســرمایه گــذاری ۱۲۰ میلیــارد  شهرســتان راور ب
ــر  ــتقیم و ۱۸۰نف ــر مس ــتغال ۶۰ نف ــی و اش تومان
ــروز  ــاح شــده ام ــروژه افتت ــر مســتقیم اولیــن پ غی

ــود. ــان ب ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ب
ــفنجی  ــن اس ــد آه ــوره تولی ــاخت ک ــن س همچنی
شــرکت فــوالد راور نیــز بــا ۵۰ نفــر اشــتغال آغــاز 

شــد. 
اســتاندار کرمــان بــه همــراه جمعــی از مســئوالن از 
خــط یــک و ۲ پــروژه تولیــد آهــن اســفنجی ایــن 

ــون  ــروژه اکن ــن پ ــد. ای ــد کردن ــز بازدی ــه نی مجموع
بــا ۲۵۰ نیــرو بــه صــورت مســتقیم و ۸۰۰ نفــر بــه 
ــه فعالیــت اســت.  صــورت غیرمســتقیم مشــغول ب

همچنیــن در ادامــه ســفر اســتاندار کرمــان بــه راور 
از رونــد ســاخت پــروژه فوالدســازی ایــن شهرســتان 
ــا ۶۰ درصــد پیشــرفت  ــروژه ب ــن پ ــد شــد؛ ای بازدی
ــه  ــال ۱۴۰۱ ب ــان س ــا پای ــت ت ــرار اس ــی ق فیزیک
ــار  ــان آم ــه متولی ــور ک ــد. آنط ــرداری برس ــره ب به

مــی دهنــد بــا بهــره بــرداری از پــروژه فوالدســازی 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــر ب ــتغال ۲۵۰ نف ــه اش زمین

ــی شــود.  ــم م فراه
بــا  راور  منطقــه  آســفالت  کارخانــه  همچنیــن 
ــش  ــط بخ ــفالت توس ــن آس ــزار ت ــت ۲۰۰ ه ظرفی
خصوصــی بــا ســرمایه گــذرای ۶۰۰ میلیــارد ریالــی 
ــه  ــه ب ــن منطق ــان ای ــر از جوان و اشــتغالزایی ۶۰ نف

ــید.  ــرداری رس ــره ب به

استاندار کرمان:
سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی در شهرستان راور شکوفایی منطقه را به دنبال دارد

بازدید دکتر پورابراهیمی 
)نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (

به همراه استاندار کرمان از روند ساخت کارخانه روکش الستیک راور
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             بهار در بهمن
که )بهار( آمد و گلستان کرد در زمستان و )ماه بهمن( بود  

روز را جانشین شب آورد )شب( فنا شد ز تابش )خورشید(  
باشد همواره انفجار نور انقالب سلیم اسالمی   

وصل گردد به دولت منصور آفتابش همیشه تابنده   
ولی با مشکالت می سازیم مشکل البته که در ایران هست  

عزت آورده و سرافرازیم جان فدای بقای )استقالل(  

                                                              غالمحسین رضایی - نقاش

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                                        سلیمان ُملک جان
که کیستی و کجا هستی به راهی یا که گمراهی کمال زندگی اینکه؟ بفهمی که چه می خواهی   
که گر )جان( پرورش دادی ز مقصود خودآگاهی هدف گر شد )تن آسایی( عقب ماندی ز جان خود  

عملکردش چراغی بر مسیر هرچه انسان شد یکی همچون )سلیمانی( به ُملک جان سلیمان شد  
مطیعش جان شیرینش بر آن مقصود قربان شد مسیر و مقصدش عالی که مقصودش )رضای حق(  

چگونه زیستن را از همین زاویه می فهمید جهان را کشتزاری بر جهان آخرت می دید   
در آغوش خطر می رفت و از چیزی نمی ترسید بر این باور که دست حق همیشه هست همراهش  

یاد یارانیاد یاران

ــه  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان جلســه ویدئــو کنفرانــس بررســی مســائل 
حــوزه تجــاری و امــور مشــتریان از ســوی معاونــت 
تجــاری شــرکت مخابــرات ایــران بــا حــوزه هــای 
ــت در  ــد.گفتنی اس ــزار ش ــق  برگ ــاری مناط تج
ــن جلســه در خصــوص برنامــه واگــذاری  صــد  ای

ــد. ــادل نظــر پرداختن ــه تب هــزار ftth  ب

---------------

ــه  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کار  اداره  کرمــان جلســه مشــترک مســئولین 
شهرســتان بردســیر و نماینــدگان کارگــران و 
کارفرمــا بــا جمعــی از مدیــران وروســای مخابــرات 
ــن  ــت ای ــد.گفتنی اس ــزار ش ــان برگ ــه کرم منطق
ــه  ــوط ب جلســه در خصــوص بررســی مســائل مرب
ــرات اداره  ــتگان مخاب ــدادی از بازنشس ــده تع پرون
ــر  ــادل نظ ــه تب ــکیل وب ــیر تش ــتان بردس شهرس

پرداختنــد.

آنکس که تخصص ندارد
وکاری را می پذیرد، بی تقواست

از شهید چمران پرسیدند: تعهد بهتر است یا تخصص؟
ــوا از تخصــص الزم  ــد تق ــی گوین ــت: م وی در پاســخ گف
تــر اســت، آن را مــی پذیــرم، امــا مــی گویــم؛ آنکــس کــه 

تخصــص نــدارد و کاری را مــی پذیــرد بــی تقواســت.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان و مســئول 
حمایتــی  ســازمان های  و  همیــاری  کمیتــه 
ــل  ــبت چه ــه مناس ــت: ب ــر گف ــه فج ــتاد ده س
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــومین س و س
و  همیــاری  کمیتــه  توســط  ویژه برنامــه   ۴۳
ســازمان های حمایتــی ســتاد دهــه فجــر در 

اســتان کرمــان اجــرا می شــود.
از ۴۳  بیــش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یحیــی صادقــی 
و  همیــاری  کارگــروه  توســط  محــوری  ویژه برنامــه 
ســازمان های حمایتــی ســتاد دهــه فجــر در  اســتان 
در  برنامه هــای  ایــن  افــزود:  می شــود  اجــرا  کرمــان 
حوزه هــای مختلــف فرهنگــی، مســکن، اشــتغال، معیشــت 
اجــرا  کمیتــه  ایــن  عضــو  دســتگاه های  توســط   ... و 

. د می شــو
وی در ادامــه از افتتــاح دو هــزار طــرح اشــتغال مددجویــان 
ــار  ــان و اقش ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــت حمای تح

نیازمنــد در ایــام دهــه فجــر خبــر داد و افــزود: هم چنیــن در 
ایــن ایــام نمایشــگاه عرضــه محصــوالت تولیــدی مددجویــان 
توانمنــد شــده توســط یکــی از مراکــز نیکــوکاری در اســتان 

برپــا خواهــد شــد.
ــتاد  ــی س ــازمان های حمایت ــاری و س ــه همی ــئول کمیت مس
ــز نیکــوکاری تخصصــی  ــاح ۱۰ مرک دهــه فجــر گفــت: افتت
در سراســر اســتان، برگــزاری مســابقات فرهنگــی، بصیرتــی 
و ورزشــی، برگــزاری وبینــار نقــش انقــاب اســامی در 
شــکل گیری و احیــاء فریضــه واجــب زکات و برگــزاری 
تحــت  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان  اســتارتاپی  رویــداد 
ــه  ــن کمیت ــای ای ــه برنامه ه ــداد ازجمل ــه ام ــت کمیت حمای

ــت. ــر اس ــه فج ــام ده ــداد در ای ام
 مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از توزیع ۶۳۶ ســری 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــان تح ــن نوعروس ــه بی جهیزی
ــر  ــه فج ــام ده ــن در ای ــزود: همچنی ــر داد و اف ــتان خب اس
ــان و  ــن مددجوی حــدود ۱۲۰۰ دســتگاه آبگرمکــن گازی بی

ــتان  ــد اس ــای نیازمن خانواده ه
توزیــع خواهــد شــد.

وی در ادامــه از افتتــاح ۱۲۰ 
ــی در  ــکن مددجوی ــد مس واح
ایــام دهــه فجــر در اســتان 
گفــت:  و  داد  خبــر  کرمــان 
میلیــارد  هشــت  از  بیــش 

ــه  ــکونی هزین ــای مس ــن واحده ــاخت ای ــرای س ــان ب توم
ــت. ــده اس ش

صادقــی خاطرنشــان کــرد: مراســم عطرافشــانی و غبارروبــی 
ــه  ــهدا ازجمل ــزز ش ــواده مع ــا خان ــدار ب ــهدا دی ــزار ش گل
ــش  ــگاه نق ــزاری نمایش ــر و برگ ــهدای امدادگ ــواده ش خان
کمک هــای خیرخواهانــه بــه کمیتــه مــداد در انقــاب 
اســامی در جــوار گلــزار شــهدا از دیگــر برنامه هــای اجرایــی 
پیش بینی شــده توســط کمیتــه همیــاری و ســازمان های 

ــام اســت. ــن ای ــه فجــر در ای ــتاد ده ــی س حمایت

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛ 
اجرای ۴۳ ویژه برنامه توسط کمیته همیاری و سازمان های حمایتی ستاد دهه فجر در استان کرمان

انقالب عظیم
قرن ها در طلب )دین و عدالت( بودیم   

پیرو انبیاء در خط امامت بودیم
قرن ها شاق )تکفیر( به تن ما می خورد    

شرک بسیار ) گل الله( ز گلشنها برد
انبیاء رنج فراوان و پیاپی بردند     

خون دلها، پی احکام الهی خوردند
خط دین را بسرشتند و تکامل دادند     

الله ی سرخ شدند و به زمین گل دادند
)خاتم امر نَُبَوت( که گلستان آورد     

بر تن سرد جهان با دم خود )جان( آورد
رحمت آورد که زحمت برود از دنیا     

رحم آمد که )شقاوت( برود از دنیا
چه خطرها که بدید و، ز سر دین وا کرد    

بـا وصیت به )وصی( توصیه بر فردا کرد  
آن چراغی که خداوند به پیغمبر داد     

طبق فرمان خدا دست )امامت( افتاد
علی )ع( آمد که بََرد راه محمد )ص( را پیش    

با عدالت بدهد حق غنی و درویش
هر قدم فتنه ای از سوی )منافق( می دید    

سسـتی و تنبلی از سوی موافق می دید  
خون دل خورد و امامت به ثمر بنشسته    

نشد از پیمودن راه نبوت خسته  
سیزده قائد معصوم، که هادی بودند     

آنچه الزم بوده بر عزت ما فرمودند
تنشان رفت ز دنیا به سرای باقی     

نوبت )حضرت مهدی)عج(( که بگردد ساقی
دنیا در تشنگی و، دل به سراب خوش می کرد    

غیر اسام، فقط درد تراوش می کرد
تشنه ی واقعی دنبال مسیر آب است     

چه توان کرد بر آن جامعه ای که خواب است
ایراِن تشنه ز فتوای خمینی)ره( بیدار     

ز مکاتیب ُملَوَّن شده )زار( و بیزار
سینه ها کرده سپر جان به کف و خون دادند    

ثبت کردند که از یوغ ستم آزادند
چون به )باورهای دینی و خدا( رو کردیم    

دیـن کامل که نه مقداری از آن بو کردیم  
پی آنیم که کامل شود آیین ما     

تشنگان را بدهد آب همین دین ما  
تن شریف است ولی زنده به روح و جانیم    

بگذرد این دو سه روزی که همه مهمانیم
کاش مصرف بشود عمر به راه معبود     

به مسیری که به ما داده نشان و فرمود
بارالها تو به )نقاش( عنایت فرما     

که هدایت شود و لنگ نماند فردا
رحمت واسعه اَت شامل حالش گردد     

باعث رشد و تعالی و کمالش گردد

غالمحسین رضایی - نقاش

****************

طنز عیالوار
در ایران هر آن کس که دارد ریال                

  سوار ماشین شود با عیال
مخارج توخرج زن و بچه هاست              

  چو پولدار گشتی شوی بی خیال
سوار از پیاده ندارد خبر                        

  سواران بتازند در کوه و کمر
پیاده به رفتم سوی سلسبیل                       

    نشستم شبی پیش مرد پیر
دو زن داشت گفت از حساب و کتاب            

 دلم از سخن های او شد کباب
نوشتم همه درد درویش را                   

    نمک پاش گشتم دل ریش را
اگر داری زنی تو مال اندیش            

   یکی کم هست تو را با این دل ریش
یکی دیگر بگیر تا من بگویم            

  منال درویش که دردت میشود بیش

 حمزه فریفته 

شعرشعر  هفتوادهفتواد
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اخبار رشکت مخابرات استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1272212(

آگهــی تغییــرات شــرکت اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی مصــرف اســتان کرمــان شــرکت تعاونــی بــه 
شــماره ثبــت ۲8۱ و شناســه ملــی ۱۰۶۳۰۰۲8898 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
۱۴۰۰/۰9/۱۱ و منضــم بــه نامــه شــماره ۱۴۰۰/۲/۱9/۱۱۰۱7 مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ اداره کل تعــاون 
ــه نمایندگــی  ــی کامنــدان دولــت کرمــان ب ــاه اجتماعــی اســتان کرمــان ۱ - شــرکت تعاون کار ورف
ــی  ــرکت تعاون ــس و ش ــمت رئی ــه س ــی۲99۱۳۱75۳۱ ب ــد مل ــی ک ــاس پورهمت ــای غامعب آق
کارمنــدان دولــت اداره بازرگانــی بــه نمایندگــی آقــای مصطفــی زریســفی کــد ملــی۲99۲۳8۴۲۴۰ 
ــی  ــای عل ــی آق ــه نمایندگ ــدان ســرجنگلداری ب ــی کارمن ــس -شــرکت تعاون ــب رئی ــه ســمت نائ ب
ــه  ــت ب ــک مل ــدان بان ــی کارمن ــرکت تعاون ــی۶۰798۶۱۰۲۱- ش ــد مل ــزی ک ــی کوثرخی صادق
نمایندگــی آقــای رضــا جبــاری کــد ملی۲99۳۳8۲۲8۴بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره و شــرکت 
تعاونــی کارمنــدان اســتانداری بــه نمایندگــی آقــای علــی ســاجقه بســمت اعضــای اصلــی هیئــت 
مدیــره بــرای مــدت باقیمانــده انتخــاب شــدند. -آقــای علیرضــا نقــوی کــد ملــی۲99۱75557۱ بــه 
ســمت مدیرعامــل ۲ - کلیــه قراردادهــا , اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از بــرات, 
ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای/
خانــم علیرضــا نقــوی مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام یــک از دونفــر از اعضــای هیئــت مدیــره آقای/

خانــم غامعبــاس پورهمتــی فرزنــد محمــد و یــا آقای/خانــم مصفــی زریســفی فرزنــد رضــا )اعضــای 
هیئــت مدیــره( و مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل 
یــا رئیــس هیئــت مدیــره و مهرتعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک 

اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۱۲7۲۲۱۲(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )1269660(

آگهــی تغییــرات خیریــه کمــک رســانی حضــرت زهــرا س موسســه 
ــه  ــی ۱۰۶۳۰۰۱577۴ ب ــه مل ــت ۱۳۲ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاری ب غیرتج
ــر  ــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ و ب ــادی م ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس
طبــق مجــوز شــماره ۲9۱۴/۰۱/5۱۶/۱9۶ مــورخ ۱۴۰۰/۰9/۱7 فرماندهــی 
انتظامــی اســتان کرمــان ۱ - اعضاءاصلــی و علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه 
ــای محموداســدی  ــد: -آق ــه مــدت دو ســال انتخــاب گردیدن ــل ب شــرح ذی
ــی  ــماره مل ــه ش ــدی ب ــای رضااس ــی ۲99۱۶9۱79۴ -آق ــماره مل ــه ش ب
ملــی  شــماره  بــه  زاده  ســیدجعفرجمالی  ۳-آقــای   ۲99۲۴99۲۳۴
ــی ۳۰9۱۰۱۲۰9۳  ــه شــماره مل ــروغ اســدی ب ــم ف ۲99۲۴5۱959 ۴-خان
ــم  ــی ۳۰5۱97۶۳5۰ -خان ــماره مل ــه ش ــری ب ــیخ اکب ــد ش ــای مجی -آق
ــب  ــم زین ــی ۳۰۳۰97۶۳۱9 -خان ــماره مل ــه ش ــدی ب ــوره امیرمحم منص
ــی  ــای عل ــی و آق ــای اصل ــی ۲98۰۲۲8۱5۱ اعض ــماره مل ــه ش ــتمی ب رس
ــی  ــو عل ــمت عض ــه س ــی ۲99۱۰9۴۰۰۱ ب ــماره مل ــه ش ــدی ب میراحم
ــی ۳۱898۰۱9۱۶  ــماره مل ــه ش ــکرزاده ب ــین عس ــای حس ــدل ۲ -آق الب
بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای مجتبــی افضلــی نــژاد بــه شــماره ملــی 
ــال  ــدت یکس ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ۳۲۱99۴75۳۰ ب
ــان اداره  ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس ــد. اداره کل ثب ــاب گردیدن انتخ

ــان )۱۲۶9۶۶۰( ــاری کرم ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ثب

بــه گفتــه مهنــدس محمــد طاهــری رئیــس هیئــت 
و  آب  مهندســی  مدیرعامــل شــرکت  و  مدیــره 
ــر و  ــه فج ــام  ا.. ده ــان در ای ــتان کرم ــالب اس فاض
ــالمی 26  ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی س
ــهری  ــای ش ــش ه ــانی در بخ ــزرگ آبرس ــروژه ب پ
ــورد   ــاح و م ــتان افتت ــر اس ــتائی در سراس  و روس

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

ایــن  بــرای  شــده  هزینــه  ریالــی  ارزش  افــزود:   وی 
ــال مــی باشــد. ــارد ری  طــرح هــا رقمــی معــادل 85۲ میلی

ــرد:  ــان ک ــر نش ــاب خاط ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــا  ــی آب ب ــاء کیف ــانی و ارتق ــروژه آبرس ــی ۱۳ پ ــگ زن کلن
ارزشــی معــادل 7۲۶ میلیــارد ریــال از دیگــر برنامــه هــای 

ــد. ــی باش ــر م ــه فج ــام ا... ده ــرکت در ای ش
ــاح و  ــا افتت ــاخت: ب ــان س ــر نش ــری خاط ــدس طاه  مهن
بهــره بــرداری از پــروژه هــای آبرســانی، ۲۲ مجتمــع 
ــوار  ــودن 55۰۰ خان ــا دارا ب ــتایی ب ــک روس ــتایی و ت روس
و جمعیتــی معــادل ۲۲۰۰۰ نفــر و در بخــش شــهری نیــز 
ــه  ــر ب ــزار نف ــب ۶۰ ه ــی قری ــا جمعیت ــوار ب ۱۴۶5۰ خان
ــانی متصــل و از نعمــت آب شــرب بهداشــتی  ــبکه آبرس ش

ــد. ــد  ش ــد خواهن ــره من به
وی افــزود: ایــن اقــدام مبــارک و آبرســانی بــه مــردم شــریف 
در شهرســتان هــای بافــت، زرند،ارزوئیــه، راور، رودبــار 
ــیر و  ــت، بردس ــج، جیرف ــه گن ــوب، عنبرآباد،فهرج،قلع جن

ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ــوج ص کهن

مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان یــادآور شــد: کلنــگ زنــی 
ــع  ــر در ۴ مجتم ــه فج ــام ده ــانی در ای ــای آبرس ــروژه ه پ
ــن ۴  ــر و همچنی ــادل ۴۰۰۰ نف ــی مع ــا جمعیت روســتایی ب
ــا تحــت پوشــش  ــوج ب ــت، و کهن ــد، جیرف ــر، زرن شــهر راب
ــزار  ــت ۶8 ه ــا جمعی ــوار ب ــزار خان ــب ۱7 ه ــراردادن قری ق
ــرف  ــی رود ظ ــد م ــه امی ــت ک ــد گرف ــام خواه ــر انج نف
ــه  ــروژه هــا ب ــن پ ــی ، ای  مــدت ۱۰ مــاه پــس از کلنــگ زن
ــتا از  ــهر و روس ــریف ش ــردم ش ــیده و م ــرداری رس ــره ب به
ــد  ــره من ــدار به ــالم و پای ــتی س ــرب بهداش ــت آب ش نعم

ــد. گردن
ــه فاضــاب  ــه خان ــی تصفیی ــگ زن ــن کلن ــری همچنی طاه
 شــهر زرنــد را درر ایــن ایــام بــه یادماندنــی از جملــه 

برنامه های شرکت عنوان کرد.
ــت ۱۶۰۰۰  ــا ظرفی ــد ب ــه فاضــاب زرن ــه خان ــروژه تصفی پ
ــال ۶/5  ــط انتق ــرای خ ــبانه روز و اج ــب در ش ــر مکع مت
کیلومتــر بــا بــرآورد مالــی ۲5۰۰ میلیــارد ریــال در زمینــی 

ــد. ــرا خواهدش ــار اج ــه مســاحت 7 هکت ب

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان :

در ایام ا.. دهه فجر قریب 10 هزار نفر از مردم شریف شهر و روستا 
در سطح استان از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار بهره مند خواهند شد

حــق آمــد و باطــل نابــود شــد بــه درســتی 
ــودی  ــو و ناب ــزاوار مح ــود س ــل خ ــه باط ک

ــت اس
)والفجــر( ســوگند همیشــه برپــا و بــر جــای 
ــش  ــد بخ ــه نوی ــت ک ــد اس ــی خداون ازل
پــگاه روشــن پیــروزی در افــق جهــاد امــت 

ــت. هاس
 چهــل و ســومین بهــار پیــروزی شــکوهمند انقاب 
ــی رســد کــه ســختی و  ــرا م ــی ف اســامی در حال
شــیرینی هــای بســیاری را در راه رســیدن بــه 
شــکوفایی، پیشــرفت و توســعه در کشــور پشــت سر 

گذاشــته ایــم.
ــا  ــی ب ــه عطف ــامی نقط ــاب اس ــر انق ــه فج ده

ــت  ــه مل ــای دلیران ــدت ه ــخ مجاه ــکوه، در تاری ش
بــزرگ ایــران علیــه ظلــم و بــی عدالتــی اســت. دهه 
فجــر ســرآغاز اســتقرار انقابــی الهــی اســت کــه بــا 
ــری  ــا رهب ــینی ب ــم حس ــه عظی ــی از حماس تأس
ــاد  ــتوانه آح ــی)ره( و پش ــام خمین ــه ام پیامبرگون
ــار نشســت  ــه ب ــاک شــهدا ب ــژه خــون پ ــت بوی مل
ــا وحــدت کلمــه، حقیقــت خواهــی و  و در ادامــه ب
ظلــم ســتیزی، سرمشــق و زمینــه ســاز بیــداری و 
ــا  ــر دنی ــوم سراس ــای مظل ــت ه ــی مل آزادی خواه
شــد.این زمــان یــاد آور اراده پوالدیــن مردمــی بــود 
کــه بــا تــوکل بــه خــدای متعــال توانســتند نظــام 
ظلــم و ســتم و اســتبداد را در هــم شکســته و آزادی 
ــان  ــوان آرم ــه عن ــردم را ب ــتقال م ــت و اس و عدال

ــه منصــه ظهــور برســانند اســامی ب
اینجانــب ضمــن پاسداشــت ایــن ایــام فرخنــده، یاد 
ــوری اســامی  ــد جمه ــذار فقی ــان گ و خاطــره بنی
ایــران و تمامــی شــهیدان واالمقــام وطــن  را  گرامی 
مــی دارم و فــرار رســیدن ســال روز بهــار پیــروزی 

را بــه محضــر رهبــر فرزانــه انقاب)مدظلــه العالــی(، 
ــتان  ــریف اس ــریف ش ــردم ش ــان و م ــر آفرین فج
کرمــان ،همــکاران خــدوم در ســازمان تامیــن 
اجتماعــی و جامــع هــدف ایــن ســازمان تبریــک و 

تهنیــت عــرض مــی نمایــم.

پیام تبریک علی حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان 
به مناسبت آغاز چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

و  کشــور  تولیدکننــدگان  از  جمعــی 
مســئولین اقتصــادی و صنعتــی بــا حضــور 
ــر  ــا رهب ــی)ره( ب ــام خمین ــینیه ام در حس

ــد.  ــدار کردن ــالب دی انق
ــر  ــی، مدی ــان عتیق ــدس ایم ــدار مهن ــن دی در ای
از  نمایندگــی  بــه  گل گهــر  شــرکت  عامــل 
ــراد  ــه ای شــرکت های معدنــی و صنعتــی کشــور ب

ســخنرانی پرداخــت .
در ایــن مراســم کــه بــه صــورت آنایــن در ســالن 
اجتماعــات مجتمــع گل گهــر بــا حضــور مســئولین 
شهرســتان، مدیــران شــرکت های منطقــه گل گهــر 
ــز  ــه نی ــان منطق ــران و کارکن ــدگان کارگ و نماین
پخــش می شــد، رهبــر معظــم انقــاب کارآفرینــان 
و فعــاالن اقتصــادی را افســران، و کارگــران را 

 رزمنــدگان بــا اخــاص و بــا صفــای دفــاع مقــدس  
ــد  ــکا خواندن ــا امری ــل جنــگ اقتصــادی ب در مقاب
ــند  ــاد س ــا »ایج ــاش ب ــئوالن پرت ــد: مس و گفتن
نقشــه راهبــردی صنعتــی« و »مدیریــت، هدایــت، 
نظــارت و حمایــت از تولیــد« مســیر کاهــش 
و رفــع آســیب ها و »شــتاب گرفتــن تولیــد، 
اشــتغال و پیشــرفت کشــور« را بــا تــاش بیشــتر 
ادامــه دهنــد تــا آثــار ایــن رونــد در زندگــی مــردم 

ــان شــود. نمای
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای، توجــه مســئوالن 
و  تولیدکننــدگان  کــه  نکاتــی  بــه  را  دولتــی 
صنعتگــران در ایــن دیــدار بیــان کردنــد ضــروری 
ــر اینکــه اطــاع مــردم از  ــا تأکیــد ب دانســتند و ب
ــود  ــان خ ــادی از زب ــاالن اقتص ــای فع موفقیت ه
ایــن افــراد،  بــرای مقابلــه بــا جنــگ روانــی 
دشــمن مفیــد اســت، افزودنــد: البتــه اگــر در ایــن 
ــا تولیدکننــدگان همراهــی  ۱۰ ســال مســئوالن ب
و  کمتــر،  آســیب ها  کردنــد،  مــی  بیشــتری 

می شــد. بیشــتر  موفقیت هــا 
ــد و  ــاد« خواندن ــد را »جه ــاب، تولی ــر انق  رهب
گفتنــد: ایســتادگی تولیدکننــدگان در مقابــل 

حملــه بــه اقتصــاد و تــاش دشــمن بــرای 
ممانعــت از فــروش نفــت و گاز، قطــع منابــع ارزی 
مبــادالت  بــرای مسدودســازی  برنامه ریــزی  و 
ــن  ــاد و از بزرگتری ــع جه ــران، در واق ــی ای خارج

ــت. ــا اس عبادته
مهنــدس ایمــان عتیقــی مدیرعامــل شــرکت 
گل گهــر در ایــن جلســه و در محضــر مقــام معظــم 
ــازی  ــای مقاوم س ــی از معیاره ــت: یک ــری گف رهب
ــر دو  ــه ب ــی اقتصــاد اســت ک اقتصــادی، پیچیدگ
ــوالت  ــی محص ــول و پیچیدگ ــوع محص ــل تن عام

اســتوار اســت. 

در جهــت خنثی ســازی تحریم هــا، راهــی کــه 
پیچیدگــی  شــد،  بهره منــد  آن  از  می تــوان 
اقتصــاد اســت. وی افــزود: معــدن بــا تنــوع 
محصــول در کنــار نفــت می توانــد تکمیــل کننــده 

و مقاوم ســاز اقتصــاد ایــران باشــد.
عتیقــی ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه 
ــادن در  ــش مع ــای نق ــدن ایف ــگ ش ــث کمرن باع
کشــور شــده، نداشــتن سیســتم جامــع اکتشــافی 
ــد فکــری کــرد، راهــی  ــن زمینــه بای اســت. در ای

ســاخت و سیاســتی نوشــت. 
ــل  ــر تکمی ــاوه ب ــان ع ــده و کارشناس ــر بن از نظ

زنجیــره محصــوالت معدنــی، اکتشــاف نقــش 
ــی دارد. ــیار مهم بس

ــه مجموعــه شــرکت های  ــد کــرد: اگــر ب  وی تاکی
ابرپروژه هــای  و   شــود  اعتمــاد  اقتصــادی 
ــپرده  ــرکت ها س ــن ش ــه ای ــور ب ــادی کش اقتص
شــود، ایــن شــرکت ها می تواننــد بــه عنــوان 
لوکوموتیــو اقتصــاد ایــران، چــرخ صنایــع کوچــک 
را بــه حرکــت در آورده و باعــث شــکوفایی بخــش 

ــوند. ــران بش ــاد ای ــی از اقتص مهم
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــاب ب ــی در خط عتیق
ــر  ــای گل گه ــروه شــرکت ه ــار داشــت: در گ اظه
بیــش از ۲5 هــزار نفــر از کارگــران و مهندســان و 
ــا روحیــه جهــادی،  هم چنیــن مدیــران گذشــته ب
ــنی  ــن س ــا میانگی ــی ب ــی و کار تیم ــزه جوان انگی
۳8 ســال در دل کویــر، باورهــای خــود را نمایــان 
ــه  ــر ب ــرکت گل گه ــت: ش ــی گف ــد. عتیق کرده ان
عنــوان پنجمیــن شــرکت بورســی ایــران بــا 
ــوده و از  ــوردار ب ــی برخ ــد خوب ــاد کگل از رش نم
ابتــدای امســال بازدهــی پنجــاه درصــدی را تجربه 
ــا مقایســه شــاخص ها و ســایر  کــرده اســت کــه ب
ــرو در  ــرکت های پیش ــزو ش ــر ج ــای دیگ نماده

ــه اســت .  ــن زمین ای
ــه  ــر پای ــر، ب ــده گل گه ــتراتژی آین ــزود: اس وی اف
ــول  ــش از ده محص ــوع بی ــا تن ــور و ب ــش مح ش
ــوزه  ــور در ح ــادی کش ــای اقتص ــاس نیازه براس

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــادن در نظ مع

گزارش مدیر عامل گل گهرسیرجان به رهبر معظم انقالب؛

جسارت را به مدیران کشور برگردانیم



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آالینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیالن آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاالنه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا  از سـال 88 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوالت اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 
سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
والیـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـاٌل از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـالح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـالم، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون دالوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

اسـالم و ایـران را کـور کرد.
»والفجرهـا«، دشـت مهـران و »کربالی یک« تو را به یـاد دارند. ارتفاعات 

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـالم کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.

و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطالعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  الزم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاالنه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.
در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهالت 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  بالعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوالت زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـالمت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکالت  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضالت 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـالق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع االول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره 383 ـ شنبه 16  بهمن ماه  1400   ـ  3 رجب  1443   ـ 5 فوریه 2022 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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بین ساتبا و استانداری کرمان

 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــان« ب ــتانداری کرم ــاتبا« و »اس ــرکت س ــن »ش ــکاری بی ــه هم ــم نام  تفاه
نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر و پــاک و بهینــه ســازی و ارتقــای بهــره وری بــرق بــه مــدت 4 ســال  

منعقــد شــد.
ایــن تفاهــم نامــه همــکاری، فــی مابیــن محمــود کمانــی معــاون وزیــر نیــرو و مدیرعامــل ســازمان انرژی هــای 
ــور در  ــای الزم در کش ــاخت ه ــعه زیرس ــتای توس ــان در راس ــتاندار کرم ــد اس ــی ون ــی زین ــر  و عل تجدیدپذی
خصــوص تولیــد بــرق تجدیدپذیــر و پــاک و حمایــت از مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه و گســترش 
فرهنــگ مدیریــت مصــرف انــرژی بــرق از طریــق بهینــه ســازی و ارتقــای بهــره وری انرژی در ســطح مشــترکین 

بــرق خانگــی، اداری و صنعتــی اســتان کرمــان منعقــد شــد.

مفــاد ایــن تفاهــم نامــه شــامل؛ »همــکاری و بسترســازی در توســعه انــواع انــرژی هــای تجدیدپذیــر و پــاک از 
طریــق اســتفاده از ظرفیــت کلیــه ادارات، ســازمان هــا و دســتگاه هــای ذیربــط«، »بــه اشــتراک گــذاری اطالعات 
ــاک در  ــر و پ ــروگاه هــای تجدیدپذی ــرای شناســایی ســاختگاه هــای مناســب جهــت احــداث نی ــاز ب ــورد نی م
اســتان بــه منظــور تســهیل امــور و ترغیــب ســرمایه گــذاران بــا هــدف تأمیــن بــرق پایــدار در کشــور«، »ارتقــاء 
ــر«،  ــزات تجدیدپذی ــد تجهی ــره تولی ــا توســعه زنجی ــر ب ــع تجدیدپذی ــرژی از مناب ــد ان ــت تولی ــش ظرفی و افزای
»ترویــج فرهنــگ عمومــی بهینــه ســازی و ارتقــای بهــره وری بــرق از طریــق تدویــن برنامــه هــای راهبــردی« و  

»انجــام اقدامــات مشــترک در ســطح مشــترکین بــرق خانگــی، اداری و صنعتــی اســتان کرمــان« اســت.

پروازمستقیم از کرمان به نجفپروازمستقیم از کرمان به نجف
یکشنبه هرهفته                       اقساط 10 ماهه
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به استحضار مشترکین محترم می رساندبه استحضار مشترکین محترم می رساند
شماره تلفنشماره تلفن194194 پست امداد و اتفاقات  پست امداد و اتفاقات 
شرکت گاز استان میباشد که در تمام شرکت گاز استان میباشد که در تمام 
ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی 

به شما مشترکین محترم میباشد.به شما مشترکین محترم میباشد.

شرکت گاز استان کرمان 
روابط عمومی

194194

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 
کرمــان از افتتــاح  3 پــروژه بــا اعتبــار 
ــه  ــان ب ــارد توم ــر 188 میلی ــغ ب بال

ــر داد. ــر خب ــه فج ــبت ده مناس

مهنــدس حمیدرضــا حبیبــی اظهــار داشــت: بــه مناســبت دهــه فجــر 
ــوج،  ــوباد کهن ــروگاه ش ــت نی ــت 400 کیلوول ــاز دوم پس ــال، ف امس
ــدر  ــعه فی ــنجان 1 و توس ــت رفس ــت132.20  کیلوول ــداث پس اح
پســت 132.20 کیلوولــت رفســنجان 2 و همچنیــن فــاز اول احــداث 

ــرداری مــی رســند. ــه بهــره ب ــد ب خطــوط ارتباطــی نیــروگاه زرن
ــوج  ــت کهن ــت 400 کیلوول ــاز اول پس ــزود:  ف ــی اف ــدس حبیب مهن
شــامل یــک فیــدر ترانــس 400.230 کیلوولــت و یــک فیــدر خــط 
ــاز  ــدار شــد و ف ــاه ســال 99 برق ــه در تیرم ــت اســت ک 400 کیلوول
ــدر  ــک فی ــت و ی ــس 400.230 کیلوول ــدر تران ــک فی ــامل ی دوم ش
ــت  ــن پس ــداث ای ــدف از اح ــه ه ــد ک ــت می باش ــط 400 کیلوول خ
بــاال بــردن قابلیــت اطمینــان شــبکه قــدرت و بهبــود پروفیــل ولتــاژ 
و پایــداری شــبکه و تکمیــل رینــگ 400 کیلوولــت جنــوب اســتان 
ــه  ــان ب ــارد توم ــر 111میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب ــان اســت ک کرم

می رســد. بهره بــرداری 
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان همچنیــن بیــان داشــت: 
ــت  ــت 132.20 کیلوول ــازی پس ــت و نوس ــش ظرفی ــات  افزای عملی
ــا اعتبــار 60میلیــارد تومــان  از دیگــر  پــروژه هــای   رفســنجان1،  ب
قابــل افتتــاح در دهــه فجــر اســت کــه ایــن پــروژه  بــا هــدف تقویــت 
شــبکه بــرق فشــار قــوی، تامیــن بــرق مــورد نیــاز مرکــز شهرســتان 
رفســنجان و مناطــق تجــاری، مســکونی و صنعتــی ایــن شــهر احداث 

گردیــد.
وی اظهــار داشــت: ایــن پســت بــا ظرفیــت یــک ترانــس 15 مگاولــت 
ــن و  ــت پایی ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــال کار ب ــری در ح آمپ
ــت  ــد و پس ــع آوری ش ــل جم ــور کام ــه ط ــزات ب ــودگی تجهی فرس

ــاً 80  ــر و مجموع ــت آمپ ــس 40 مگاول ــت دو تران ــا ظرفی ــد ب جدی
مگاولــت بــه همــراه دو فیــدر ترانــس، دو فیــدر خــط 132 کیلوولــت 

ــت. ــده اس ــداث گردی ــت اح ــدر 20 کیلوول و 16 فی
وی همچنیــن گفــت: طــرح توســعه یــک فیــدر خــط 132 کیلوولــت 

در پســت رفســنجان2 نیــز بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان   در رابطــه بــا احــداث 
خطــوط ارتباطــی نیــروگاه زرنــد فــاز اول گفــت: ایــن خــط بــه طــول 
7/2  کیلومتــر و بــه منظــور انتقــال انــرژی تولیــدی نیــروگاه ســیکل 
ــارد  ــار 8 میلی ــا اعتب ــه شــبکه ب ــد ب ــی  در حــال احــداث زرن ترکیب
تومــان   احــداث و عملیــات اجرایــی فــاز دوم آن در دســتور کار قــرار 

گرفتــه اســت.
مهنــدس حبیبــی همچنیــن اظهــار داشــت:  بــه همیــن مناســبت بــا 
اعتبــار 455 میلیــارد تومــان  7 پــروژه توســعه شــامل؛ دو فیــدر خــط 
ــروگاه  ــی نی ــوط ارتباط ــداث خط ــاز دوم، اح ــان -ف ــت منوج در پس
ــاز دوم، احــداث خــط قلعــه گنــج –ســوالن، احــداث خــط  ــد- ف زرن
جــوزم میــدوک و افزایــش ظرفیــت ترانســهای پســتهای  کرمــان 1، 

تــوکل آبــاد و زنگــی آبــاد کلنــگ زنــی مــی شــوند.

افتتاح 3 پروژه شرکت برق منطقه ای کرمان به مناسبت دهه فجر
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بر ملت مجاهد ایران اسالیم 
مبارک ابد.


